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1- Resumo: 

 
Introdução: Biomarcadores de inflamação sistêmica e de estresse oxidativo 

estão aumentados em pacientes com bronquiectasia. Entretanto, a sua 

associação com a capacidade de exercício e atividade física diária (AFVD) não 

têm sido solidamente investigadas. 

Objetivos: Comparar o estado inflamatório e o estresse oxidativo de pacientes 

com bronquiectasia com indivíduos saudáveis e correlacionar o estresse 

inflamatório e oxidativo com a capacidade de exercício e a atividade física. 

Métodos: Foram avaliados 74 pacientes com bronquiectasia (49 ± 15 anos, 

VEF1: 53 ± 26% do previsto) e 42 controles (44 ± 17 anos, VEF1: 96 ± 14% do 

previsto). As variáveis desfecho de exercício foram o consumo de oxigênio (VO2) 

e a carga máxima, provenientes do teste de exercício cardiopulmonar (TECP) e 

a distância percorrida obtida no shuttle walkt teste incremental (SWTI). A AFVD 

foi avaliada por meio de um pedômetro. As concentrações de citocinas 

inflamatórias e de estresse oxidativo foram mensuradas no plasma sanguíneo. 

Resultados: Os pacientes com bronquiectasia apresentaram maiores níveis de 

IL-6 (p<0,001), IL-10 (p<0,001), proteínas carboniladas (p=0,001) e ânion 

superóxido (p=0,046) em comparação aos controles. A atividade de catalase 

(CA) foi menor nos pacientes (p<0,001). Correlações significantes foram 

encontradas entre VO2 (valores absolutos) e os níveis de IL-1β (r=-0,408, 

p=0,001), IL-6 (r=-0,308, p=0,013), TNF-α (r=-0,277, p=0,026), T-Bars (r=0,314, 

p=0,011) e proteínas carbonilas (r=-0,379, p=0,002). Adicionalmente, foram 

encontradas correlações significantes entre a carga máxima (valor absoluto), IL-

1β (r= -0,343, p=0,003) e proteínas carboniladas (r= -0,289, p=0,013), entre o 

VO2 (% do previsto) e IL-1β (r= -0,394, p= 0,001) e entre a atividade da catalase 

e a atividade física (r= 0,295, p= 0,011). 

Conclusão: Pacientes com bronquiectasia apresentam elevados níveis 

inflamatórios e de estresse oxidativo, que estão relacionados com pior 

capacidade de exercício e de atividade física diária. 

 

2- Introdução 

A bronquiectasia (BCQ) é uma doença multifatorial inflamatória 

caracterizada por dilatação/distorção dos brônquios e bronquíolos(1). Os 



mecanismos repetitivos de infecção resultam em sintomas como: dispneia, tosse 

e produção excessiva de secreção. Adicionalmente, estudos prévios têm 

demonstrado que pacientes com BCQ apresentam níveis aumentados de 

citocinas inflamatórias incluindo IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α(2). 

Até a presente data, nenhum estudo prévio correlacionou marcadores de 

inflamação e estresse oxidativo com a capacidade de exercício em pacientes 

com bronquiectasia. 

 

3- Objetivos 

Comparar o estado inflamatório e o estresse oxidativo de pacientes com 

bronquiectasia com indivíduos saudáveis e correlacionar o estresse inflamatório 

e oxidativo com a capacidade de exercício e a atividade física. 

 

4- METODOLOGIA 

Os pacientes foram recrutados no ambulatório de doenças obstrutivas 

HCFMUSP, e as avaliações realizadas na Universidade Nove de Julho. Os 

critérios de exclusão foram: tabagistas ou com história tabágica ≥ a 10 

anos/maço, com outras doenças ou incapazes de realizar os testes propostos 

por limitação musculoesquelética ou cognitiva. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

Estudo transversal. A avaliação da capacidade aeróbia foi realizada pelo 

teste em cicloergômetro, a capacidade funcional foi mensurada pelo Shuttle walk 

test (SWT) e a avaliação inflamatória por amostra sanguínea. A atividade física 

foi mensurada por meio de um pedômetro e a dispneia pelo questionário Medical 

Research Council (MRC). 

 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram avaliados 74 indivíduos bronquiectásicos e 42 indivíduos 

saudáveis. Os dados basais podem ser observados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 –  Características basais da amostra dos pacientes com BCQ 



Variáveis BCQ (n= 74) Controle (n= 42) p 

Idade, anos 49 ± 15 44 ± 17 0,102 

CVF,L 2,3 ± 0,9 3,8 ± 0,9 <0,001 

VEF1, L 1,4 ± 0,7 3,2 ± 0,8 <0,001 

VEF1/CVF 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,1 <0,001 

SWTI, m 439,5 ± 140,8 654,4 ± 215,7 <0,001 

VO2 pico, ml/kg/min 17,1 ± 5,5 23,2 ± 7,3 <0,001 

NTP/dia 9392,1 ± 4095,0 11016,4 ± 3979,9 0,015 

 

Os dados basais dos níveis inflamatórios e de estresse oxidativo podem 

ser observados na Tabela 2. 

 

 
Tabela 2 - Mediadores inflamatórios dos pacientes e grupo controle. 

 

Pacientes com BCQ apresentam aumento de mediadores inflamatórios 

como IL-6 e IL-10 em comparação a pessoas saudáveis. Correlações 

significativas foram observadas entre o VO2máx e as citocinas IL-1β, IL-6 e TNF- 

α. 
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Mediadores 
 

BCQ (n = 74) 
 

Controle (n = 42) 
 

p 
 

IL-1β, pg/ml 32,6 (14,7 – 63,7) 
 

19,1 (16,3 – 28,7) 
 

0,001 
 

IL-6, pg/ml 
 

120,5 (62,0 – 177,3) 8,7 (6,8 – 83,6) <0,001 

TNF- α, pg/ml 
 

198,3 (50,8 – 284,3) 100,5 (56,1 – 269,9) 0,026 

IL-10, pg/ml 
 

58,4 (26,1 – 100,2) 18,1 (11,4 – 40,2) <0,001 


